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Národní geoinformační infrastruktura  
České republiky 

Program rozvoje v letech 2001 – 2005 
NEMOFORUM 

(Schváleno Plénem Sdružení Nemoforum 26. 4. 2001) 
 

 
Východiska 
 

Úroveň rozvoje informační společnosti je především dána úrovní funkční informační 
infrastruktury. Jednou z nezbytných složek informační infrastruktury jsou prostorové 
informace  - tedy takové informace o objektech reálného světa, které určují vztah 
tohoto objektu k prostoru. Pokud je prostorová informace definována souřadnicově nebo 
jinak ve vazbě na krajinu, mluvíme o takzvaných geoinformacích. Význam geoinformací 
vzrůstá zejména v souvislosti se silným nástupem informačních a komunikačních technologií 
a metod, které umožňují rychlé, snadné a spolehlivé pořizování, zpracování a 
zprostředkování prostorových dat. Rozšiřující se možnosti všestranného využití geoinformací 
v nejrůznějších sférách lidské činnosti, především v procesech rozhodování, vytvářejí 
předpoklady pro rozvoj ekonomiky, zlepšování funkce veřejné správy a podporu udržitelného 
životního prostředí.  

Funkční geoinformační infrastruktura se tak stává dalším přirozeným požadavkem 
organizované společnosti. 

 

Ve významných dokumentech z poslední doby - z oblasti veřejné správy i z profesní 
sféry - je vyjádřena nutnost formulovat strategii vytváření geoinformační infrastruktury 
v podmínkách České republiky a určit cíle a projekty, které vedou k její realizaci. Specifikace 
programu Národní geoinformační infrastruktury České republiky (NGII) je součástí cílů 
uvedených v dokumentech Státní informační politika, Koncepce budování 
informačních systémů veřejné správy a Akční plán realizace státní informační politiky. 
Hlavními nositeli aktivit jsou v tomto případě Rada vlády ČR pro státní informační politiku, 
Úřad pro veřejné informační systémy, Český úřad zeměměřický a katastrální a Ministerstvo 
vnitra. V souladu s dokumentem Státní informační politika (Příloha II - Předpoklady realizace 
SIP) patří vymezení a rozvoj NGII mezi programové záměry České asociace pro 
geoinformace (CAGI). 

V České republice je již funkční řada důležitých prvků NGII, zatím však bez potřebné 
koordinace, komplexnosti a jednotného koncepčního zázemí ve formě programu rozvoje 
NGII. Současné prostředí NGII vytvářejí samostatně rozvíjené aktivity v působnosti 
jednotlivých orgánů veřejné správy a dalších subjektů (uvedeny v závorkách v abecedním 
pořadí), jejichž výstupy reprezentují především: 

- prostorový referenční rámec geodetických bodů (ČÚZK), 
- státní mapové dílo v analogové a digitální formě (ČÚZK, MO), 
- rezortní tématické mapy (MD, MMR, MZe, MŽP), 
- Základní báze geografických dat (ČÚZK), 
- základní registry informačních systémů veřejné správy (ÚVIS a příslušné ústřední orgány  
      nesoucí gesci za jednotlivé registry), 
- celoplošná přenosová síť Informačního systému katastru nemovitostí (ČÚZK), 
- nové studijní předměty z oblasti geomatiky a geoinformatiky ve studijních programech 

vysokých škol (MŠMT a příslušné vysoké školy), 



2 
 

- vzdělávací program pro zajištění relevantní odborné způsobilosti pracovníků veřejné 
správy zahrnující oblast geoinformací (CAGI, MV), 

- metainformační systémy o zdrojích geoinformací (CAGI, MZe, MŽP, ÚVIS), 
- standardizace v oblasti geoinformací (CAGI, Český normalizační institut-ČSNI, ĆÚZK, 

ÚVIS), 
- stabilizovaný rámec pravidelně pořádaných odborných akcí (národní a mezinárodní 

konference, semináře, veletrhy a výstavy). 
Potřebný rámec pro rozvoj NGII vytváří informační infrastruktura, a to zejména: 

- existencí obecně závazných předpisů upravujících: ochranu osobních údajů, svobodný 
přístup k informacím, ochranu utajovaných skutečností, elektronický podpis, autorská 
práva, provoz informačních systémů veřejné správy, 

- všeobecnou dostupností informačních a komunikačních technologií, včetně technologií 
geoinformačních. 

 
II  Základní pojetí NGII 
 

Národní geoinformační infrastrukturu České republiky lze popsat jako soubor 
vzájemně provázaných podmínek, které v prostředí ČR umožňují zajistit a zpřístupnit co 
největšímu okruhu uživatelů širokou škálu geoinformací uživatelsky vhodnou formou při 
plném využití potenciálu moderních (geo)informačních a komunikačních technologií. Tento 
soubor podmínek lze rozčlenit do následujících hlavních okruhů NGII: 

1) existence Programu rozvoje NGII a jeho všeobecné přijetí orgány veřejné správy a 
profesní samosprávy, 

2) vytváření NGII ve vazbě na související evropské a světové iniciativy, 
3) koordinace a spolupráce subjektů působících v oblasti geomatiky a geoinformatiky,  
4) technické podmínky pro zpracovávání a zpřístupňování geodat a geoinformací, 
5) organizační, legislativní, finanční a další podmínky pro dostupnost geodat a 

geoinformací, 
6) základní datové fondy (datové báze) geodat, 
7) informovanost o dostupných datových fondech geodat, jejich zdrojových místech a 

podmínkách dostupnosti, 
8) standardní přenosové formáty geodat a jejich souborů, standardní popis datových fondů, 

terminologie v oblasti geomatiky a geoinformatiky, 
9) kvalifikace odborných pracovníků z oblasti geomatiky a geoinformatiky, 
10) znalostní úroveň uživatelů z široké veřejnosti umožňující využití nových možností a 

dostupnosti geodat a geoinformací. 
 
III Hlavní okruhy NGII 
 
1 Existence Programu rozvoje NGII a jeho všeobecné přijetí orgány 

veřejné správy a profesní samosprávy 
 
Program vytváření Národní geoinformační infrastruktury, který by systémově vymezoval její 
základní prvky v podmínkách ČR a specifikoval hlavní cíle NGII i nástroje k jejich realizaci, 
dosud v České republice neexistuje. Formulace programu a jeho přijetí, a to jak orgány 
veřejné správy, tak orgány profesní samosprávy, akademickou sférou i soukromým 
sektorem, jsou však pro podporu rozvoje v oblasti geomatiky a geoinformatiky nezbytné. 
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2 Vytváření NGII ve vazbě na související evropské a světové 
iniciativy  

 
Nutnost respektovat mezinárodní návaznosti na geoinformační aktivity, věcná řešení a 
datové zdroje je zřejmá z územní kontinuity a přírodních podmínek překračujících státní 
hranice. Vazby na evropské a světové iniciativy v oblasti geoinformačních infrastruktur jsou 
rovněž důležité jak z hlediska využívání zahraničních zkušeností, tak pro prezentaci 
domácích přístupů a výsledků na mezinárodním fóru. 
 
3 Koordinace a spolupráce subjektů působících v oblasti geomatiky         

a geoinformatiky 
 
Od roku 1999 existuje a rozvíjí své aktivity sdružení Nemoforum. Nemoforum sdružuje na 
smluvním základě subjekty veřejné správy a profesní samosprávy (svazy, komory) 
zastupující soukromý sektor, další odborné asociace a vysoké školy. Základní oblast 
spolupráce sledovanou sdružením Nemoforum představuje tématika nemovitostí, trhu 
s nemovitostmi a informací o nemovitostech a území. Jedním ze současných programových 
cílů Nemofora je rovněž příprava dokumentu k rozvoji NGII. 
 
 
4 Technické podmínky pro zpracovávání a zpřístupňování geodat a        

geoinformací  
 
V současnosti je v ČR dostupná široká škála ve světě užívaných geoinformačních 
technologií, včetně špičkových. 
Komunikační infrastruktura a s ní spojené technologie, včetně prostředí Internetu, jsou 
postupně stále více rozvíjeny a využívány. Hlavní problémové okruhy této oblasti jsou řešeny 
v rámci Akčního plánu realizace státní informační politiky. 
 
5 Organizační, legislativní, finanční a další podmínky pro dostupnost      

geodat a geoinformací 
 
Geodata a geoinformace jsou dostupné a zpřístupňované podle rozhodnutí subjektu, který je 
vede a poskytuje. Podstatná část celkového objemu geodat je soustředěna ve veřejné 
správě, proto je tato problematika zvláště významná právě ve vztahu ke zdrojům dat a 
informací z veřejné správy. Je významná také z hlediska dodržování zákonů o svobodném 
přístupu k informacím a o ochraně osobních údajů. Existují protisměrně působící tendence, 
které nepřispívají k potřebnému vyjasnění řady otázek a problémových okruhů, např.: pojem 
„vlastnictví" či „správy" geodat a geoinformací, data. 
Důsledkem je nejasný a nejednotný přístup orgánů státní správy a orgánů územní 
samosprávy k otázkám oprávněnosti uplatňování autorských práv ve veřejné správě, 
oprávněnosti a výše zpoplatňování předávaných geodat a geoinformací, volného přístupu 
k datům. Související otázkou je problematika způsobu a podmínek poskytování geodat a 
geoinformací na podporu podnikatelské sféry, rozvoje zaměstnanosti či všeobecné 
vzdělanosti atd. 
Všeobecným problémem jsou některé právní aspekty zodpovědnosti za kvalitu a věcnou 
správnost dat a důsledky plynoucí z jejich použití, stejně jako uplatňování autorských práv 
k datovým bázím geodat, mapovým výstupům, které z nich byly odvozeny, digitálním formám 
map, šíření dat a produktů třetími osobami apod. 
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6 Základní datové fondy (datové báze) geodat 
 
Datové fondy jsou jednou ze základních součástí NGII. Významná jsou zejména geodata, 
která mají integrační charakter a tvoří společný základní obsah většiny tematických či 
aplikačních datových bází využívaných v prostorově orientovaných rozhodovacích procesech 
veřejné správy i v oblastech mimo veřejnou správu. Na existenci a dostupnosti těchto 
základních datových fondů a jejich kvalitě bude závislá efektivnost vzniku a využitelnost 
ostatních datových souborů. 
 
7 Informovanost o dostupných datových fondech geodat, jejich 

zdrojových místech a podmínkách dostupnosti 
 
Metainformační systém - nástroj, který by umožňoval rychle a jednoznačně zjistit, která 
geodata existují, u koho a za jakých podmínek jsou k dispozici. 
 
8 Standardní přenosové formáty geodat a jejich souborů, standardní 

popis datových fondů, terminologie v oblasti geomatiky a 
geoinformatiky 

 
Existují standardizované přenosové formáty Digitální katastrální mapy, Digitální technické 
mapy města a digitální formy územně plánovací dokumentace.  
Je potřebné, aby obdobné aplikační standardy existovaly i pro celou řadu dalších datových 
zdrojů geodat a aby byly konzistentní s uvedenou soustavou norem ČSN a šířeji 
s evropskými a světovými normami, které jsou v této oblasti ve vývoji. Retardující okolností je 
neustálenost české terminologie v oblasti geomatiky a geoinformatiky. Existuje několik 
výkladových terminologických slovníků, které nejsou navzájem konzistentní.  

 
9 Kvalifikace odborných pracovníků v oblasti geomatiky a 

geoinformatiky 
 
V souvislosti s rozvojem technologií a metod pro pořizování, zpracování a rozšiřování 
geodat a geoinformací jsou všechny vzdělávací instituce vystaveny rostoucímu tlaku na 
modernizaci výuky. Je třeba, aby byly zavedeny některé nové studijní předměty 
zaměřené na geomatiku resp. geoinformatiku. 
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